
Epidemiologische Onderzoeken 
met betrekking tot de effecten van zendmasten op de menselijke gezondheid 

 
Hieronder vindt u een overzicht van alle epidemiologische onderzoeken naar de gezondheids- 
en welzijnseffecten van zendmasten voor mobiele telecommunicatie. Bij de onderzoeken wordt 
gekeken of zendmasten invloed hebben op het welzijn en/of de gezondheid van een grote groep 
mensen. Er wordt rekening gehouden met de duur en de mate van  blootstelling. 
  
In-vitro (petrischaal) onderzoeken zijn niet opgenomen in het overzicht en dieronderzoeken 
evenmin, omdat deze geen goed beeld kunnen geven van wat er in de praktijk gebeurt met 
mensen bij continue blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling. De bevindingen 
van het kleine aantal onderzoeken (zie hieronder) kunnen slechts tot één conclusie leiden: het is 
onverantwoord om zendmasten voor mobiele communicatie in de buurt van woonhuizen te 
plaatsen. Tot het tegendeel bewezen is, moet het voorzorgsbeginsel toegepast worden. 
 
Tevens geeft het aan dat de blootstellingslimieten in Nederland veel en veel te hoog zijn. De 
blootstellingswaarden in onderstaande onderzoeken liggen in de orde van grootte van 100 tot 
enkele duizenden microwatts per vierkante meter, terwijl de blootstellingslimiet voor UMTS op 
10.000.000 microwatt per vierkante meter gesteld is. 
 
Epidemiologische onderzoeken: zendmasten in de praktijk, effecten op langere termijn 
Aantal onderzoeken: 8, aantal onderz. dat negatieve gezondheidseffecten aantoont: 8 (100%) 
 

1. Oostenrijk (2006): Hoofdpijn, trillingen, concentratieproblemen, etc. nabij zendmasten 
2. Polen (2004): Bloeddrukproblemen, slaapproblemen, depressie, etc. nabij zendmasten 
3. Israel (2004): 4x meer kankergevallen nabij (<350m) zendmasten 
4. Duitsland (2004): 3x meer kankergevallen nabij (<400m) zendmasten 
5. Spanje (2003): Mensen significant vaker ziek nabij (<250m) zendmasten 
6. Oostenrijk (2002): Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten 
7. Frankrijk (2001): Mensen significant vaker ziek nabij (<300m) zendmasten 
8. (Duitsland (2004*): Significante veranderingen in het bloedbeeld nabij zendmasten) 

*gebaseerd op tussenresultaten 
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en berichten uit de media vindt u op www.stopumts.nl (versie 28/4/2006)


